
Impugnação à Solicitação de Proposta 5900.004.2020 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PETRÓLEO 

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS. 

 

 

 

 
O impugnante vem, com fundamento no art. 87, §1º da Lei 13.303/16 e item 

11.1 do Edital de Solicitação de Proposta n. 5900.004.2020 , interpor, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

DE  SOLICITÇÃO DE PROPOSTA, pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Diante da inequívoca irregularidade do ato administrativo, deve a 

Administração Pública rever seus próprios atos, conforme bem orienta a Súmula 473, do Supremo 

Tribunal Federal, o que, lhe é oportunizado no presente momento, sem prejuízo da aplicação do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

O Art. 87, da Lei 13.303/16 prevê em seu §1º o prazo legal e os legitimados 

para interposição da impugnação ao edital: 

“Art. 87. § 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 2º”. 

 

De igual forma, determinou o subitem 11.1 do Certame: 
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“11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente 

Solicitação de Proposta e seus anexos, até 5 dias úteis anteriores à 

data de abertura das propostas”. 

 

A presente impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo 

estipulado para protocolar o pedido é de 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da 

sessão pública, conforme supramencionado. 

Logo, o impugnante não só é parte legítima para o ato, como também o 

pratica tempestivamente, uma vez que o termo do prazo se dá em 18.09.2020, razão pela qual 

deve ser conhecida e julgada procedente a presente impugnação. 

 

2. PRELIMINARMENTE 

2.1 Do tempo editalício exíguo 

Antes de adentrarmos ao mérito da referida impugnação, cumpre-nos 

apontar e questionar uma incorreção de procedimento identificada no Edital, que diz respeito ao 

lapso temporal na entrega das propostas. 

Consoante previsto no “Adendo B – Condições Específicas para Elaboração 

da Proposta”, a data de 11.09.2020 fora designada como ‘data início’, e a de 25.09.2020, como 

‘data fim’ para entrega das propostas, perfazendo um total de 10 (dez) dias úteis, para reunião e 

envio das propostas e documentos pertinentes à habilitação. 

Desta forma, pretende a Administração, que no presente certame as 

propostas sejam apresentadas em no  máximo 10  dias úteis, contados da publicação do  Ato, 

conforme mencionado acima. Contudo, insta assinalar que tal prazo é por demais exíguo. 

Isto porque, o período de preparo de apresentação das propostas deve ser 

coerente à rigorosidade das exigências técnicas, respeitando o princípio da razoabilidade. 

Acerca do desrespeito aos princípios que norteiam a Administração 

Pública, Celso Antônio Bandeira de Mello define: 

“Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas, compondo-lhes o espirito e servindo de critério 

para exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque 

define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo- 

lhes a tônica que lhe dá sentido harmônico. [...] violar um princípio é 
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muito mais grave do que violar uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um especifico mandamento 

obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma 

de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 

princípio violado, porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais”.1 

 

Portanto, o prazo supramencionado não corresponde à realidade desejada 

pela Impugnada, uma vez que a Lei 13.303/16, prevê período diverso, leia-se: 

“Art. 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os 

contratos disciplinados por esta Lei serão divulgados em portal 

específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia 

mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos 

para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da 

divulgação do instrumento convocatório: II - para contratação  de obras 

e serviços: b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses”; 

 

Logo, o prazo de 10 dias úteis, por si, é considerado exíguo! E, uma vez 

somado as exigências técnicas contidas no Anexo 1 Adendo J – Tradição de Fornecimentos 

Detalhados, fere de morte o princípio basilar da Supremacia do Interesse Público, bem como os da 

razoabilidade e da livre concorrência. 

Nesta linha, é possível vislumbrar o Acórdão 265/10 do Plenário do 

Tribunal de Contas da União: 

“Estabeleça prazo razoável e não exíguo, bem assim disponibilize os 

meios necessários e adequados, para que os concorrentes possam 

remeter os documentos referentes à proposta ou à  habilitação, de forma 

a evitar a injusta desclassificação de licitantes, à luz dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e do art. 25, §§ 2º e 3º, do 

Decreto 5.450/05”. 

 

Assim, o prejuízo para a Impugnada, em se manter este curto prazo de 

envio das propostas é no mínimo desmedido, dado que inviabiliza a participação de licitantes 

interessados, sem falarmos que as exigências técnicas contidas, só poderão ser cumpridas por 

aqueles profissionais que já tenham prestado serviços à Instituição, configurando de quebra, o 

direcionamento da licitação. 
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O que causa estranheza, é o fato de a mesma Instituição, buscando a 

contratação de idêntica prestação de serviço, em dado momento agir em conformidade com 

todos os termos da legislação, aplicando a modalidade de Credenciamento pura e simples (para 

ilustrar, citamos à título de exemplo o Edital 001-2019, que também tinha por objeto a 

contratação de leiloeiro oficial), e por ora, busca contratar ao arrepio da lei. 

À vista disso, pugna-se pela suspensão da Solicitação de Proposta 

5900.004.2020, a fim de que seja retificado e determinado prazo razoável para apresentação das 

propostas, conforme determina o artigo 39, II, b, da Lei 13.303/16. 

 

3. DOS FATOS 

Em 11.09.2020 foi publicado o Aviso de “Solicitação de Proposta”, na 

modalidade Contratação Direta por Dispensa de Valor de Serviços, sob a rubrica – Solicitação de 

Proposta 5900.004.2020 – pela empresa Petróleo Brasileiro – PETROBRAS S/A, representada neste 

momento pela Comissão de Contratação, sendo desconhecido o responsável, com realização do 

referido certame em 25.09.2020, momento de abertura dos envelopes, mediante entrega de 

proposta comercial através do e-mail cc-comissaoPetrobras@petrobras.com.br, no período 

compreendido entre 15h00m, do dia 11.09.2020 às 15h00m, do dia 25.09.2020. 

Foram detectadas algumas irregularidades ao longo do Edital, como 

interpretações divergentes no que diz respeito a utilização de “critério de julgamento” em 

processo administrativo que compreende inviabilidade de competição, bem como o possível 

direcionamento do certame à profissionais, que muito provavelmente, já prestaram serviços à 

Instituição, conforme ficará demonstrado a seguir. 

 

4. DA PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRAS S/A E O SEU REGIME JURÍDICO 

A presente entidade é uma sociedade de economia mista, criada pela Lei 

2.004/53, regulada pela Lei 9.478/97, encontra-se inscrita no CNPJ sob o n. 33.000.167/0001-01, e 

conforme prevê seu Estatuto, tem como objeto: 

“Art. 3º. A companhia tem como objeto a pesquisa, a lavra, a 

refinação, o processamento, o comercio e o transporte de petróleo 

proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, 

de  gás  natural  e  de  outros  hidrocarbonetos  fluidos,  além  das 

mailto:cc-comissaoPetrobras@petrobras.com.br
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atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o 

desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição e a 

comercialização de todas as formas de energia, bem como quaisquer 

outras atividades correlatas ou afins”. 

 

De acordo com o art. 4º, da Lei 13.303/16, considera-se: 

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por 

lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 

pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, 

aos Municípios ou a entidade da administração indireta. 

 

Em resumo, a sociedade de economia mista é uma sociedade anônima, 

dotada de personalidade de Direito Privado, cuja criação é autorizada por Lei, que se submete à 

regras especiais, tendo em vista sua natureza auxiliar da atuação governamental. 

Assim, uma vez enquadrada como sociedade de economia mista, a 

entidade deverá atender às regras e princípios da Administração Pública em suas contratações e 

aquisições de bens e serviços. 

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente exige que a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações no âmbito da Administração Pública Indireta, esteja 

subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, buscando 

assegurar a igualdade de condições a todos àqueles que concorrem, bem como a seleção da 

proposta mais vantajosa ao Poder Público. 

Com isso, a licitação recebe status de princípio constitucional, se tornando 

observância obrigatória pela Administração Pública, estando ligada aos princípios da 

indisponibilidade e supremacia do interesse público, sujeitando seus administradores aos atos de 

improbidade administrativa, por práticas lesivas à administração pública, em caso de não 

observância ao correto procedimento. 

 

5. DO PROCEDIMENTO A SER OBEDECIDO POR FORÇA DA LEI 13.303/16 

É cediço que o Poder Público deve se submeter e atender à legislação 

supracitada, como também deve dar exemplo de boa-fé, legalidade e boa governança. 
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A fim de regulamentar a modalidade de alienação de bens no âmbito das 

sociedades de economia mista, dispõe o art. 49, da Lei 13.303/16: 

Art. 49. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades 

de economia mista será precedida de: I - avaliação formal do bem 

contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos XVI a 

XVIII do art. 29; II - licitação, ressalvado o previsto no § 3º do art. 28. 

 

Para que possa atender as necessidades de aquisição de bens e serviços, é 

necessário que a Administração Pública adote processo licitatório, seguindo as etapas do art. 51, 

resumidamente: preparação, divulgação, apresentação de lances ou propostas (conforme o modo 

de disputa adotado), julgamento, verificação de efetividade dos lances ou propostas, negociação, 

habilitação, interposição  de recursos, adjudicação do  objeto  e homologação do resultado ou 

revogação do procedimento. 

Frise-se: 

Art. 51 - § 2º Os atos e procedimentos decorrentes das fases 

enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por 

sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados 

preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo 

instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos 

dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta Lei ser 

previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do 

Município e na internet. 

 

Ainda que no presente caso prevaleça a inviabilidade de competição, posto 

que a legislação autoriza a contratação direta, não significa dizer que poderá a Administração 

Pública agir da forma que melhor lhe convir, devendo atender ao procedimento disposto no art. 

63 do mesmo diploma: 

Art. 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta 

Lei: I - pré-qualificação permanente; II - cadastramento; [...] Art. 64. 

Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à 

licitação destinado  a identificar: I -  fornecedores que reúnam 

condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a 

execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente 

estabelecidos; II - bens que atendam às exigências técnicas e de 

qualidade da administração pública. § 1º O procedimento de pré-

qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de 

qualquer interessado. [...]Art. 65. Os registros cadastrais  poderão  

ser  mantidos  para  efeito  de  habilitação  dos 
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inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, 

no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. 

 

À vista disso, cumpre destacar, que de forma bastante similar, na hipótese 

de inexigibilidade de licitação, como bem se irá argumentar, consoante art. 25, da Lei 8.666/93, a 

Administração Pública realiza a contratação de todos que com ela queiram, mediante o 

procedimento denominado CREDENCIAMENTO. 

Reforçando o entendimento, orientou o Tribunal de Contas deste Estado, 

através do prejulgado 0614, reformado em 08.05.2019: 

“Item 2. A contratação de leiloeiro oficial, para promover leilão de 

bens da administração pública direta e indireta prestadora de serviço 

público ou cujo patrimônio público tenha sido destinado a atender a 

objetivo de interesse público relevante, deve obedecer a regra do art. 

37, XXI da CRFB e a referida contratação deverá ser realizada por 

meio de credenciamento, considerando a inviabilidade de competição 

disposta no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/1993”. 

 

Referido procedimento administrativo foi disciplinado através do exercício 

de controle dos Tribunais de Contas, e está atrelado à inviabilidade de competição, o que por 

consequência, justifica a dispensa do processo licitatório, em consonância com o art. 30, da Lei 

13.303/16. 

Salienta-se, o credenciamento é procedimento legal de contratação pela  

Administração Pública, e a natureza do objeto do contrato é o que define a possibilidade de  

aplicação da modalidade. 

O não  atendimento às normas que regulam o meio de contratação da 

atividade levanta, no mínimo, hipóteses como a manutenção de reserva de mercado, dificultando 

o livre exercício da atividade privada. 

Em suma, tem a Administração Pública o dever de observar que a 

contratação sem licitação foge à regra geral, cabendo ao administrador sopesar se deve ou não 

licitar. Ainda que seja um ato discricionário, este não se reveste de poder absoluto, pois em 

hipótese alguma o administrador poderá decidir apoiado única e exclusivamente em sua vontade 

pessoal, visto que deve atender à supremacia do interesse público. 
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6. DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE LEILOEIRO OFICIAL 

No intuito de elucidar a violação dos direitos do Impugnante, cumpre-nos 

apontar que a atividade de leiloeiro oficial é uma profissão e não um serviço público, conforme 

artigo 1º, do Decreto n. 21.981/32: 

“Art. 1º A profissão de leiloeiro será exercida mediante matrícula 

concedida pelas juntas Comerciais, do Distrito Federal, dos Estados e 

Território do Acre, de acordo com as disposições deste regulamento”. 

 

Há que se considerar ainda, o disposto no artigo 37, da CRFB/88: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência[...]” 

 

Assim, consubstanciado nos fatos, e nos fundamentos supra, é possível 

afirmar que o meio de contratação adotado pela PETROBRAS S/A demonstra-se atípico, porém 

adequado. 

No entanto, o processo de credenciamento deve atender aos mandamentos 

da legislação vigente, sendo, para tanto, perfeitamente possível a dispensa do procedimento 

licitatório, desde que não se aplique qualquer critério de julgamento às propostas, uma vez que a 

via eleita para contratação compreende a inviabilidade de competição. 

 

7. DO DIREITO 

Impende destacar, que este Impugnante atua há cerca de 15 anos no 

mercado profissional como Leiloeiro Oficial, proporcionando e organizando diversos leilões 

judiciais e extrajudiciais, conquistando um extenso currículo e uma apreciável lista de comitentes 

e compradores. 

Tendo em vista sua dedicação e tradição conquistada ao longo dos anos no 

mercado da Leiloaria, e buscando ampliar sua atuação no território nacional, este Leiloeiro tomou 

conhecimento do Aviso de Solicitação de Proposta n. 5900.004.2020, a ser realizado pela 

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS (representada neste ato por sua Comissão de 

Contratação) com data de encerramento prevista para dia 25.09.2020 às 15h00min, através da 

publicação feita na Seção 3, n. 175, do Diário Oficial da União, em 11.09.2020. 
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Conforme dispôs o item “1”, do Adendo B – Condições Específicas para 

Elaboração da Proposta, a referida solicitação de proposta, tem por objeto: 

“1. Objeto da contratação: Serviços de Leiloeiro Público, para  

Alienação de Equipamentos de Grande Porte para Plataformas de 

Petróleo, conforme as especificações desta Solicitação de proposta e 

de seus adendos”. 

 

Logo, entende este Impugnante, que o objeto da presente contratação 

encontra-se nos termos de sua atividade profissional que, frise-se, já atua na área da leiloaria por 

pelo menos 15 (quinze) anos. 

Contudo, da leitura do Edital, denota-se que a Impugnada fora infeliz ao 

tecer exigências excessivamente restritivas, que vão de encontro a legalidade e aos princípios 

informadores da licitação pública, que impedem uma disputa limpa e ampla, ferindo o caráter 

competitivo do certame. 

 

8. DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO EM PROCESSO DE 

CREDENCIAMENTO DE LICITANTES; 

Inicialmente, torna-se necessário o esclarecimento quanto à aplicação de 

critério de julgamento “melhor técnica”, através da modalidade de contratação conhecida como 

Credenciamento. 

Da simples leitura do presente edital, é plenamente possível afirmar que há 

uma verdadeira “salada mista” das modalidades licitatórias, aplicadas à um único certame. 

O que vemos é um Credenciamento (dada a inviabilidade de competição 

que está atrelada ao desempenho da profissão), com habilitação mediante apresentação de 

proposta (composta unicamente por declarações, conforme item 4 e ss. da Solicitação de 

Proposta), avaliada sob o critério de melhor técnica (‘item 6’ - tradição, experiência e sistema de 

informação), consagrando-se o vencedor por meio de somatório de pontos (a serem 

contabilizados com base nos quesitos: tradição, experiência e sistemas de informação). 

Posto isto, passemos às considerações sobre as modalidades licitatórias 

possivelmente envolvidas no parágrafo anterior. 
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Conforme brevemente explanado no item ‘6’ desta Impugnação, o meio de 

contratação adotado pela Impugnante é atípico, porém, adequado. O Credenciamento consta 

expressamente previsto na legislação vigente, no entanto, referido procedimento foi disciplinado 

através do exercício de controle dos Tribunais  de Contas, e está atrelado à inviabilidade de 

competição, o que por consequência, justifica a inexigibilidade do processo licitatório. 

Nesta esteira vejamos os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby (2008. Pg 

538): 
 

 
“Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado 

setor, dispondo-se a contratar os que tiverem interesse e que 

satisfaçam os requisitos estabelecidos, ela própria fixando o valor que 

se dispõe a pagar, os possíveis licitantes não competirão, no estrito 

sentido da palavra, inviabilizando a competição, uma vez que a todos 

foi assegurada à contratação.” 

No entanto, a partir do momento em que se exige a apresentação de uma 

proposta, no intuito de julgá-la sob a ótica melhor técnica, cairá por terra o sentido lógico na 

utilização do  Credenciamento,  visto que a modalidade licitatória que  permite  a utilização de 

critério de julgamento é o pregão. 

Destaque-se, o pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e 

serviços, através de audiência pública, por meio de propostas e lances, para classificação e 

habilitação daquele que apresentar a proposta de menor preço, regulado pela Lei 10.520/02. 

Portanto, as licitações do tipo  melhor técnica, ou,  técnica e preço,  são 

utilizadas exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, à exemplo de 

elaboração de projetos, fiscalização, engenharia consultiva em geral e, em particular,  para a 

elaboração de estudos e projetos técnicos. 

Impende salientar ainda, que na licitação do tipo melhor técnica o critério 

de preço não é desprezado, portanto, havemos de concluir que este procedimento foge à lógica 

do Credenciamento. 

 Logo, a utilização de critério melhor técnica não comporta 

aplicação na modalidade credenciamento. Uma vez identificada a inviabilidade de  

competição entre licitantes, não há se falar em aplicação de critério de julgamento 

de propostas! 
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Sublinhe-se, a principal característica do Credenciamento é a inviabilidade 

de competição, ou seja, o leiloeiro que estiver regularmente inscrito na Junta Comercial do seu 

Estado e que detenha qualificação técnica, estará apto a participar do Credenciamento. 

Em suma, pugna-se pela manutenção do Credenciamento como tipo 

licitatório eleito, bem como pela exclusão da aplicação de critério de julgamento, com base nos 

fundamentos supra. 

 

 
 
 

ADENDO J: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRFB/88: 

9. DA DESCONFORMIDADE DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

Sobre as exigências para preenchimento da qualificação técnica, prevê o 
 
 

“1. A documentação exigida para habilitação será apreciada a partir 
dos seguintes requisitos, observado o disposto no item 2 deste 
Adendo. 
I. Requisitos Adicionais 

I.1 Registro em Junta Comercial de seu estado: - Apresentação de 
documento que comprove sua Matrícula na Junta Comercial de seu 
estado, como Leiloeiro, e cópia da Publicação em Diário Oficial da 
Portaria de Nomeação; - Cópia da Certidão Simplificada de 
Regularidade de Situação, espedido pela Junta Comercial 
I.2 Capacidade técnica: Requisitos contidos no Anexo 1 deste Adendo 
J” 

 

Indo além, traz consigo o Anexo 1, do Adendo J: 

“1. INFORMAÇÕES GERAIS – Para habilitação técnica é necessário 
que a empresa seja aprovada no(s) requisito(s) listado(s) neste 
documento”. 
“2. TRADIÇÃO DE FORNECIMENTO DETALHADOS – O fornecedor 
deverá evidenciar ter realizado pelo menos 1 (um) leilão virtual de 
equipamento industrial de grande porte. NOTA: equipamentos 
industriais de grande porte: equipamento cujo valor de arrematação 
seja superior a R$ 250.000,00. 2.1 Documentos válidos – Para a 
comprovação do requisito, os seguintes documentos são aceitos: a) 

Atestado de fornecimento emitido por clientes; b) Contrato de  

serviço prestado para a Petrobras que já tenha sido encerrado, 
contendo a descrição do serviço realizado e suas características 
específicas”. 

 

Na  contramão  do  entendimento  da  Impugnada,  é  o  artigo  37,  XXI,  da 
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Art. 37, XXI: Ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com clausulas que estabeleçam obrigação de 

pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. 

 

A norma é de sede constitucional e estabelece, ainda que no âmbito da 

Administração Pública, que ao promover procedimento de licitação para a contratação de obras, 

compras e alienações, somente poderá exigir dos licitantes em edital, aquelas qualificações 

técnicas e operacionais que sejam estritamente indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações, sob pena de violação ao princípio da igualdade. 

Portanto, ao afirmar que a Impugnada exige qualificação operacional 

desproporcional e dispensável, de maneira a violar o ordenamento jurídico, incumbe ao 

Impugnante demonstrar que é possível executar, com perfeição, as obrigações objeto do presente 

certame sem que essas condições estejam preenchidas, vez que, as exigências contidas não servem 

de parâmetro para avaliação de condição técnica imposta pela legislação. 

Pode-se concluir prematuramente, que a exigência técnica estabelecida no 

Anexo 1 do Adendo J, objeto de análise, induz à percepção preliminar de que há significativo risco 

de restrição à ampla participação dos interessados, o que induz também ao risco de direcionamento 

profissionais que já atuaram em favor da Impugnante culminando,  inevitavelmente,  no  

direcionamento  da  contratação. 

 

10. DOS PEDIDOS 

Em  face  do  exposto,  requer-se  seja  a  presente  IMPUGNAÇÃO  julgada 

procedente, com efeito: 

a. Seja declarado nulo o presente Edital de Solicitação de 

Proposta, não só pela previsão de prazo exíguo para 

apresentação das mesmas, mas também pelo reconhecido 

equívoco na escolha da modalidade, republicando o certame 

na  modalidade  pura  de  “Credenciamento  de  Leiloeiros 
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Pessoa Física” (conforme utilizado pela própria Instituição 

em recente certame – Edital 001-2019 de Chamamento 

Público – Credenciamento), sendo vedada a utilização de  

qualquer critério de julgamento (menor preço, melhor  

técnica, menor técnica e preço, etc.), face inviabilidade de  

competição, bem como se faça constar exigência técnica  

em conformidade com a legislação (atestado simplificado),  

alcançável por todos os leiloeiros possivelmente  

interessados, utilizando-se de formalismo moderado e 

respeitando os princípios licitatórios excluindo-se,  

principalmente, a possibilidade de validar contrato de  

serviço anteriormente prestado à Petrobras; 

b. Alternativamente, em não entendendo pela 

modalidade “credenciamento”, seja declarado nulo o 

presente Edital de Solicitação de Proposta, não só pela 

previsão de prazo exíguo para apresentação das mesmas, 

mas também pelo reconhecido equívoco na escolha da 

modalidade, republicando o certame na modalidade Pregão 

Eletrônico, a ser realizado em site oficial do governo federal 

(comprasnet), sendo vedada a participação de Pessoa  Jurídica 

e respeitado o percentual mínimo a ser pago ao  leiloeiro pelo 

arrematante, estabelecido em no mínimo 5%  (cinco por 

cento), conforme Art. 24, Paragrafo Único, do  Decreto 

21.981/32, bem como se faça constar exigência  técnica em 

conformidade com a legislação (atestado  simplificado), 

alcançável por todos os leiloeiros  possivelmente interessados, 

utilizando-se de formalismo  moderado    e    respeitando    aos    

princípios    licitatórios, 
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Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

excluindo-se  principalmente  a  possibilidade  de  validar  

contrato de serviço anteriormente prestado à Petrobras. 
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Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS 
 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO – CREDENCIAMENTO 

 

 
RESUMO DO EDITAL 

 

 
A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, através da Gerência de Serviços de Patrimônio Imobiliário 

(COMPARTILHADO/CST/SPI), torna público que receberá propostas para o credenciamento de 

leiloeiros públicos para realizarem, mediante contratos específicos, sessões públicas de leilões de 

bens imóveis da PETROBRAS. 

 

 
Endereço e horário para entrega dos envelopes com a documentação para credenciamento dos 

leiloeiros interessados: 

Os envelopes com a documentação serão recebidos até às 17:00 horas do dia 17/01/2020, no 

protocolo da sede da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, sito à Av. República do Chile, 65, Centro, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-912, aos cuidados da Gerência de Serviços de Patrimônio Imobiliário 

(COMPARTILHADO/CST/SPI). 

 

 
Divulgação: 

a) Publicação do Extrato do Edital no Diário Oficial da União – DOU; 

b) Comunicação às Juntas Comerciais e Sindicatos dos Leiloeiros, para que se dê publicidade 

aos interessados; 

c) Portal:      www.petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/alienacao-de-bens-imoveis/. 
 
 

Dúvidas: 

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos acerca deste processo poderão ser formalizados através do 

correio eletrônico caim.alienacao@petrobras.com.br. 

http://www.petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/alienacao-de-bens-imoveis/
mailto:caim.alienacao@petrobras.com.br
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CHAMAMENTO PÚBLICO 

CREDENCIAMENTO COMPARTILHADO/CST/SPI Nº 001/2019 

 

 
1 OBJETO 

1.1 A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, doravante denominada PETROBRAS através da 

Gerência de Serviços de Patrimônio Imobiliário (COMPARTILHADO/CST/SPI), realizará o 

credenciamento de leiloeiros públicos para realizarem, mediante contratos específicos, 

sessões públicas de leilões de bens imóveis pertencentes à PETROBRAS, segundo os 

critérios deste edital. 

1.1.1  O objeto deverá ser prestado desde a fase de reunião para planejamento dos leilões públicos até 

o encerramento do leilão, entendido este como sendo a reunião de prestação de contas entre 

a CONTRATADA e a PETROBRAS. Detectada nova necessidade de alienação de bens, 

durante o período de vigência contratual, as fases se repetirão. 

 
2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste processo, os leiloeiros públicos que atenderem a todas as exigências 

contidas neste edital. 

2.2 Não será admitida a participação, no presente processo, de leiloeiros que se encontrem em 

uma ou mais das seguintes situações: 

a) Com pedido ou proposição de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento, 

decretação ou homologação de falência, convolação de recuperação judicial em falência, 

pedido de insolvência civil, ou, ainda, legítimo protesto de título de emissão ou 

coobrigação, sem sustação no prazo legal; 

b) Estrangeiros que não funcionem no país; 

c) De empregado da PETROBRAS e de seus familiares até o terceiro grau civil na condição 

de credenciado interessado; 

d) Estiver impedido de transacionar com a PETROBRAS; 

e) Constar como inidôneo no Portal do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle; 

2.3 Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou 

impedimento de contratar com a PETROBRAS. 

2.4 Os leiloeiros interessados neste credenciamento são responsáveis pela fidedignidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer de suas fases. 

 
3 CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS 

3.1 A formalização de consultas e/ou solicitação de esclarecimentos deverão ser enviadas por 

escrito para o e-mail caim.alienacao@petrobras.com.br, em até 3 (três) dias úteis anteriores 

à data limite para a entrega dos envelopes com a documentação. 

3.2 Os esclarecimentos prestados a quaisquer dos interessados serão transmitidos aos demais 

por meio eletrônico (e-mail) e publicados no portal www.petrobras.com.br/pt/canais-de- 

negocios/alienacao-de-bens-imoveis/. 

3.3 Os interessados em participar do processo de credenciamento deverão, necessariamente, 

encaminhar em até 3 (três) dias úteis anteriores à data limite para a entrega dos envelopes 

mailto:caim.alienacao@petrobras.com.br
http://www.petrobras.com.br/pt/canais-de-
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com a documentação, mensagem para o e-mail caim.alienacao@petrobras.com.br 

contendo nome e CPF, telefone e e-mail para contato, sob pena de não receberem a 

comunicação prevista no item 3.2 deste Edital. 

3.4 O disposto no item 3.1 não interfere na apresentação de impugnação nos termos do Item 15 

deste Edital. 

 
4 ENVIO DOS ENVELOPES 

4.1 Os envelopes de documentação deverão estar devidamente fechados, rubricados no fecho e 

identificados, em sua parte externa, com os seguintes dizeres: 

 

4.2 Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

4.3 Os envelopes de documentação, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços 

especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem 

entrada no Protocolo da PETROBRAS até às 17:00 horas do dia 17/01/2020, na sede da 

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, sito à Av. República do Chile, 65, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 20.031-912, aos cuidados da Gerência de Serviços de Patrimônio Imobiliário 

(COMPARTILHADO/CST/SPI), independentemente da data e horário da postagem ou da 

remessa. 

 

5 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

5.1 Os documentos legais, econômico-financeiros, jurídico-fiscais, certificações e 

certidões/registros da entidade profissional devem ser apresentados em original ou cópias 

devidamente autenticadas. Não serão aceitos documentos em fax. Quando apresentada a 

certidão de quitação de tributos e contribuições federais obtidas através da internet, somente 

será aceita a impressão original, não sendo aceita cópia autenticada. 

5.2 O envelope de documentação deverá conter os seguintes documentos: 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO – CREDENCIAMENTO 

COMPARTILHADO/CST/SPI Nº 001/2019 

ENVELOPE DE DOCUMENTOS – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

Aos cuidados da Gerência de Serviços de Patrimônio Imobiliário 

(COMPARTILHADO/CST/SPI) 

 

 

LEILOEIRO (BENS IMÓVEIS): (indicar nome, endereço completo e fone/fax) 

DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Carta de Solicitação de Cadastramento. (Anexo I); 

Certidão de Registro na Junta Comercial do Estado; 

Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado onde o leiloeiro está

estabelecido, com data não superior a 90 dias, que ateste a regularidade da

matrícula; 

Cédula de Identidade do Leiloeiro Oficial; 

Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes no Município (CCM); 

mailto:caim.alienacao@petrobras.com.br
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DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS 

g) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual (ICMS) – ou declaração de 

isento; 

h) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Municipal (ISS) ou declaração de 

isento; 

i) Certidão Conjunta Negativa PGFN/RFB, na forma da Portaria Conjunta 

PGFN/RFB1541/2014; 

j) Certidão Negativa do 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas (para o município do 

Rio de Janeiro); 

k) Certidão Negativa de Recuperação Judicial, Falências ou Concordatas (para os 

demais Municípios e Estados); 

l) Certidão Negativa relativa à condenação em processo criminal, expedida pelo foro 

criminal Estadual e Federal do interessado no credenciamento. Não serão 

acatadas aquelas expedidas com data anterior a 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos da data de apresentação; 

m) Certidão negativa de ações cíveis expedida pelo Distribuidor do Juízo do domicílio 

do interessado; 

n) Declaração de Responsabilidade Social (Anexo II); 

o) Declaração de que possui ou que fornecerá às suas expensas infraestrutura que 

comporte no mínimo 50 pessoas, para a realização de leilão presencial, bem 

como de estrutura para realização de leilão “on-line”, simultaneamente (Anexo 

III); 

p) Declaração de que dispõe de endereço eletrônico na internet e sistema de 

controle informatizado capaz de fornecer à PETROBRAS dados dos leilões, tais 

como número de visitas no site do leilão, quantidade de credenciados no leilão, 

relatórios e outros instrumentos de controle existentes, permitindo, inclusive, a 

divulgação de fotos, documentos imobiliários e fiscais, relatórios e informações 

acerca dos bens imóveis a serem alienados ao público (Anexo III); 

q) Apresentar certificado de segurança do sistema de leilão com utilização de canal 

seguro para comunicação e envio de propostas via internet e garantir que as 

informações sensíveis do banco de dados são acessadas somente por pessoas 

autorizadas. 

r) No mínimo 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, de realização de leilões extrajudiciais de 

bens imóveis. 

5.3 Não serão aceitos protocolos de solicitação de documentos para fins de requerimento do 

cadastramento, em substituição aos documentos oficialmente emitidos. 

5.4 É facultada à PETROBRAS, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências com 

vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

5.5 O leiloeiro intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 

determinado pela PETROBRAS, sob pena de não ser realizado o credenciamento. 

5.6 A  falta  de  qualquer  documento  solicitado  neste  Item  5,  ou  a  apresentação  de 

documentos que contenham emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou 
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modificações, implicará na inabilitação do leiloeiro interessado. 

5.7 Para o fim de verificação da regularidade fiscal, a aceitação de certidões de tributos e 

contribuições obtidas através da internet está condicionada à consulta quanto à autenticidade 

das referidas certidões, a ser realizada no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor. 

 
6 DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

6.1 Os leiloeiros interessados em participar do credenciamento deverão encaminhar juntamente 

à documentação de habilitação as seguintes declarações complementares: 

a) Declaração, conforme Anexo IV, com a quantidade de leilões extrajudiciais de bens imóveis 

realizados no período de 01/01/2019 a 30/11/2019, comprovável através de cópias de 

Relatório Mensal de Atividades entregues à Junta Comercial do Estado onde está 

estabelecido; 

b) Declaração, conforme Anexo IV, com a quantidade de imóveis arrematados no período de 

01/01/2019 a 30/11/2019, comprovável através de cópias de Relatório Mensal de 

Atividades entregues à Junta Comercial do Estado onde está estabelecido. 

6.2 A PETROBRAS poderá promover diligências com o propósito de atestar a veracidade das 

informações prestadas pelos leiloeiros. 

 
7 DESENVOLVIMENTO DO CREDENCIAMENTO 

7.1 Recebimento, no protocolo da sede da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, sito à Av. 

República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-912, até às 17:00 horas do 

dia 17/01/2020, dos envelopes contendo a Solicitação de Credenciamento elaborada 

conforme modelo constante no Anexo I deste Edital, juntamente com os documentos de 

habilitação (Item 5) e declarações complementares (Item 6). 

7.2 Análise, pela Comissão de Credenciamento da PETROBRAS, da documentação apresentada 

pelos leiloeiros interessados no credenciamento. 

7.3 Será inabilitado do credenciamento o leiloeiro que deixar de apresentar a documentação no 

prazo previsto no item 4 deste Edital. 

7.4 O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital, e será 

considerado habilitado o leiloeiro que apresentar a documentação constante do item 5 deste 

Edital. 

7.5 Será considerado inabilitado o leiloeiro que deixar de apresentar a documentação solicitada 

no Item 5, ou apresentá-la com vícios/defeitos, contrariar qualquer exigência contida neste 

Edital, ou cujos documentos estiverem com prazo de validade expirado. 

7.6 Não será causa de inabilitação a não apresentação de documentação relacionada no Item 6. 

7.6.1 A Comissão de Credenciamento da PETROBRAS providenciará a divulgação do resultado 

temporário para que os interessados possam, no prazo de 05 (cinco) dias úteis dessa 

divulgação, exercer o direito de interpor recurso neste caso: 

a) Se não houver recurso, a divulgação do resultado será considerada definitiva; 

b) Se houver interposição de recursos, após o julgamento destes, a Comissão de 

Credenciamento da PETROBRAS providenciará a divulgação do resultado definitivo do 

Credenciamento. 

7.7 Os fatos relevantes, pertinentes ao objeto do credenciamento serão registrados em Ata 
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Circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão. 

7.8 Os leiloeiros habilitados no Credenciamento farão parte do banco de leiloeiros da 

PETROBRAS e serão ordenados conforme critério indicado no Item 8. 

7.9 A vigência do credenciamento será de 36 (trinta e seis) meses, com início a partir da 

divulgação do resultado definitivo do Credenciamento, podendo a sua duração ser prorrogada 

por igual período, a critério da PETROBRAS. 

7.10 A PETROBRAS não fica obrigada a convocar todos os leiloeiros credenciados, sendo certo 

que a convocação destes se dará em conformidade com os critérios estabelecidos neste 

instrumento e ocorrerá de acordo com a demanda existente durante o pedido de vigência do 

credenciamento. 

 
8 CRITÉRIOS DE ORDENAMENTO 

8.1 O rol dos leiloeiros no banco de credenciados será estabelecido por procedimento específico 

no qual a posição do leiloeiro no banco obedecerá a pontuação obtida com a aplicação da 

fórmula abaixo, com 2 (duas) casas decimais, sendo o leiloeiro que obtiver a maior pontuação, 

ordenado em 1º lugar e assim sucessivamente. 

Pontuação = RL + IA 

Onde: 

a) RL – Índice de Realização de Leilões; 

b) IA – Índice de Imóveis Arrematados. 

8.2 A referida pontuação será avaliada com base nos dados constantes dos documentos e 

informações apresentadas pelo leiloeiro no item 6.1, alíneas “a” e “b”. 

8.3 RL – Índice de Realização de Leilões 

8.3.1 O parâmetro RL será determinado pela quantidade de leilões extrajudiciais de bens imóveis, 

comprovadamente realizados no período de 01/01/2019 a 30/11/2019, conforme declaração 

apresentada por cada leiloeiro (item 6.1, alínea “a”), e será calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: RL = (Qm/QM) x 10. 

8.3.2 A pontuação do índice RL será relativa à maior quantidade de leilões extrajudiciais 

comprovadamente realizados, apurados entre as propostas apresentadas, conforme segue: 

RL = (Qm/QM) x 10 

Onde: 

a) Qm – Quantidade de leilões extrajudiciais comprovadamente realizados de Bens Imóveis 

do leiloeiro analisado; 

b) QM – Maior quantidade de leilões comprovadamente realizados de Bens Imóveis dentre os 

leiloeiros admitidos. 

8.4 IA – Índice de Imóveis Arrematados 

8.4.1 O parâmetro IA será determinado pela quantidade de bens imóveis comprovadamente 

arrematados em leilões extrajudiciais realizados no período de 01/01/2019 a 30/11/2019, 

conforme declaração apresentada por cada leiloeiro (item 6.1, alínea “b”), e será calculado de 

acordo com a seguinte fórmula: IA= (Qi/QI) x10. 

8.4.2 A pontuação do IA será relativa à maior quantidade de bens imóveis comprovadamente 

arrematados, apurados entre as propostas apresentadas, conforme segue: 

IA= (Qi/QI) x10 
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Onde: 

a) Qi – Quantidade de bens imóveis comprovadamente arrematados nos certames realizados 

pelo leiloeiro analisado; 

b) QI – Maior quantidade de bens imóveis comprovadamente arrematados nos certames 

realizados dentre os leiloeiros admitidos. 

8.5 Em caso de empate será adotado, como primeiro critério de desempate, o maior índice 

IA – Índice de Imóveis Arrematados. 

8.6 Permanecendo o empate, serão adotados como segundo e terceiro critérios de desempate, o 

maior índice RL – Índice de Realização de Leilões e o maior tempo de exercício na profissão 

de Leiloeiro Público, baseado em matrícula na Junta Comercial, respectivamente. 

8.7 Persistindo o empate, será decidido por sorteio. 

8.8 Os leiloeiros que não apresentarem as informações solicitadas no Item 6 deste Edital, serão 

ordenados na sequência do procedimento indicado no item 8.1, obedecendo, 

exclusivamente, o critério de ordem de sorteio. 

 
9 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS 

9.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer, na forma 

eletrônica para o e-mail caim.alienacao@petrobras.com.br, em até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data limite para a entrega da documentação de credenciamento, apontando de forma 

clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 

9.1.1 Caberá à PETROBRAS decidir no prazo de 7 (sete) dias úteis sobre o recurso interposto. 

9.1.2 Se procedente e acolhido o recurso, o Edital será revisado e seus vícios serão sanados e 

nova data-limite será designada para o recebimento da documentação, com a respectiva 

divulgação. 

9.1.3 Não serão considerados os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações do 

conteúdo da Solicitação de Credenciamento (Anexo I) entregue por leiloeiro participante do 

processo de credenciamento. 

9.2 Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, contra os seguintes atos e decisões da Comissão de Credenciamento da 

PETROBRAS no procedimento deste Credenciamento: 

a) Aceitação ou rejeição, pela Comissão de Credenciamento, do credenciamento solicitado 

por leiloeiro participante deste processo. 

9.2.1 Os recursos deverão ser encaminhados na forma eletrônica à Comissão de Credenciamento 

para os e-mails indicados no item 9.1. 

9.2.2 Caberá à Comissão de Credenciamento decidir no prazo de 7 (sete) dias úteis sobre o recurso 

interposto. 

9.2.3 Se procedente e acolhido o recurso, o ato será revisado. 

9.3 Interposto o recurso, dele será dada ciência aos demais licitantes abrangidos, que poderão 

apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do fato. 

9.4 É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria por um único 

leiloeiro. 

9.5 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por envio de 

mailto:caim.alienacao@petrobras.com.br
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forma eletrônica para os e-mails de todos os licitantes. 
 

10 CONTRATAÇÃO 

10.1 A PETROBRAS convocará o primeiro colocado para assinar o Contrato somente após a 

realização do ordenamento do banco de credenciados. 

10.2 A convocação para assinatura do contrato de prestação dos serviços obedecerá ao 

ordenamento obtido através do item 8 deste Edital. 

10.3 Seguindo o rol de ordenamento, o leiloeiro credenciado selecionado assinará contrato, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da sua convocação para tal, através de e-mail ou da 

data de recebimento da convocação por via postal (Correios), podendo a PETROBRAS a seu 

exclusivo critério contratar concomitantemente mais de um credenciado, respeitando o 

ordenamento do banco de credenciados. 

10.4 O leiloeiro credenciado, quando convocado para a assinatura do contrato, deverá estar com 

a documentação exigida para o credenciamento, prevista no item 5 deste Edital, em vigor, sob 

pena de perda do direito à assinatura do contrato. 

10.5 Perderá a condição para assinatura do contrato o leiloeiro credenciado que, no momento da 

convocação para celebração do contrato: 

a) Faça parte da listagem de “Empresas Impedidas de Transacionar com a PETROBRAS”, 

conste como inidônea no Portal do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 

ou possua algum impedimento para contratação, conforme previsto na legislação; 

b) Tenha comprovação de existência de irregularidades que denunciem dolo, má fé ou grave 

omissão por parte do licitante em sua área de atuação como leiloeiro; 

c) Não esteja em situação regular em relação aos seguintes documentos: 

i. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos da 

PGFN/RFB, para fins de comprovação de regularidade com a Seguridade Social; 

ii. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

d) Estiver em recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência notória ou situação econômico- 

financeira comprometida; 

e) Não esteja em situação regular junto a Junta Comercial do Estado da Unidade da 

Federação a que estiver vinculado; 

f) Possuir título protestado ou débito inscrito no CADIN, cujo valor possa comprometer a 

eficiente execução do contrato. 

10.6 Poderá ser solicitado ao leiloeiro credenciado que atualize as certidões exigidas na fase de 

habilitação, se o prazo de validade expirar durante o curso do processo de credenciamento. 

10.7 O leiloeiro credenciado que não se apresentar para assinatura do contrato na sua ordem de 

convocação, só será demandado novamente após a convocação de todos os demais leiloeiros 

que compõem o banco de credenciados. 

10.8 Quando todos os leiloeiros credenciados forem demandados, o ordenamento será reiniciado 

conforme ordenamento inicial, exceto os que tiverem sido excluídos do banco de 

credenciados. 

10.9 O leiloeiro contratado que recusar o serviço durante a validade do contrato terá seu contrato 
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rescindido. 

10.9.1 A rescisão acarretará a exclusão do leiloeiro do banco de leiloeiros credenciados da 

PETROBRAS. 

10.10 Em caso de rescisão contratual, será convocado o próximo leiloeiro na ordem do banco de 

credenciados. 

10.11 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, a prestação de 

serviços poderá ser encerrada antes do prazo, mediante prévia comunicação da 

PETROBRAS. 

10.12 Os leilões serão acompanhados e fiscalizados por representantes da PETROBRAS. 
 

11 DO MODO DE ATUAÇÃO 

11.1 Os serviços a serem prestados pelo leiloeiro abrangerão a organização, divulgação e 

realização dos leilões de bens imóveis de propriedade da PETROBRAS. 

11.2 Os leilões  deverão ser realizados de forma preferencialmente eletrônica, podendo ser 

presencial, conforme definição contida no Edital de Alienação, respeitando o procedimento 

previsto na Lei 13.303/2016. 

11.2.1 A PETROBRAS se reserva ao direito de determinar a cada convocação, a forma (presencial 

e/ou eletrônico), as datas e demais condições para a realização das sessões leilão público 

durante a vigência contratual. 

11.3 Nos leilões será observado o critério de ordenamento da maior oferta de preço. 

11.4 Em todos os eventos o leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a todos os bens imóveis 

disponibilizados para venda, tanto na divulgação (propaganda), como, principalmente, na 

tarefa de identificar possíveis interessados, independentemente do valor e da liquidez dos 

mesmos. 

11.5 A PETROBRAS disponibilizará ao leiloeiro a relação dos bens imóveis a serem leiloados e o 

valor mínimo a ser aceito como lance inicial nos leilões. 

11.6 A PETROBRAS poderá, excepcionalmente, contratar leiloeiro que não faça parte do cadastro 

para a realização de leilão, em função de especificidades do imóvel a ser alienado, tais como 

localização ou outra característica específica do bem. 

11.7 Para a realização dos serviços, o leiloeiro não poderá: 

a) Utilizar-se das dependências ou equipamentos da PETROBRAS para a realização dos 

serviços objeto do contrato, exceto se expressamente permitido; 

b) Utilizar-se de publicações da PETROBRAS; 

c) Assinar mensagens impressas ou eletrônicas, isoladamente ou em conjunto com 

empregado da PETROBRAS; 

d) Utilizar-se do nome ou da logomarca da PETROBRAS em quaisquer instrumentos de 

divulgação de sua profissão, tais como cartões de visitas, anúncios, impressos etc; 

e) Pronunciar-se, nem permitir que seus funcionários se pronunciem, em nome da 

PETROBRAS, a órgãos de imprensa sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, 

bem como de serviços a seu cargo. 

11.8 O leiloeiro deverá submeter à apreciação  da PETROBRAS toda e  qualquer forma  de 

divulgação dos serviços objeto deste contrato e que requeiram a utilização do nome/imagem 
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da PETROBRAS. 

11.9 O leiloeiro deverá comunicar imediata e tempestivamente, por escrito, à PETROBRAS sobre 

a existência de impedimento de ordem ética ou legal em prestar o serviço objeto deste 

contrato. 

11.10 O leiloeiro deverá responder perante a PETROBRAS por quaisquer tipos de autuação ou ação 

que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços objeto do presente contrato, 

por seus atos e/ou de seus representantes, mesmo nos casos que envolvam decisões 

judiciais, assegurando à PETROBRAS o direito de regresso, eximindo-a, ainda, de qualquer 

solidariedade ou responsabilidade. 

11.11 Após a PETROBRAS disponibilizar a relação dos lotes de imóveis a serem leiloados, o 

Leiloeiro terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos para dar início a prestação dos serviços e 

no máximo 90 (noventa) dias corridos para a realização do Leilão. 

11.12 O leiloeiro deverá prestar os seguintes serviços, sem quaisquer ônus para a PETROBRAS: 

a) Planejar, em conjunto com a Comissão de Alienação da PETROBRAS, as fases de 

realização do leilão público e, quando necessário, auxiliar a Comissão de Alienação da 

PETROBRAS na composição de lotes de bens imóveis para venda de modo a torná-los 

atrativos para o mercado; 

b) Divulgar os leilões, através dos seguintes meios de divulgação: Diário Oficial da União 

(DOU); 3 (três) jornais de grande circulação nacional; envio de e-mails para potenciais 

interessados; internet, através do site do leiloeiro; ou outro meio de divulgação que julgar 

pertinente mediante autorização prévia da PETROBRAS; 

c) As publicações no Diário Oficial da União (DOU) e nos 3 (três) jornais de grande circulação 

nacional deverão ser realizadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis de antecedência 

em relação à data prevista para a realização do leilão; 

d) Preparar, organizar e acompanhar a visitação dos bens a serem leiloados, mediante 

autorização prévia da PETROBRAS, com equipe devidamente treinada para atendimento 

aos interessados; 

e) Preparar e disponibilizar catálogos impressos e/ou eletrônicos aos interessados, contendo 

a relação e informações detalhadas dos bens que compõem os lotes levados a leilão; 

f) Utilizar sistema audiovisual durante as sessões públicas de leilão que possibilite a 

visualização dos bens, descrição do lote e respectivos lances recebidos, por todos os 

participantes do evento; 

g) Disponibilizar, para a forma de alienação presencial, espaço para realização das sessões 

públicas de leilão, devendo este ser de fácil acesso e localização, em ambiente agradável, 

com condições de conforto aos interessados e compatível com a expectativa de público 

gerada pelo quantitativo de lotes ofertados; 

h) Disponibilizar plataforma virtual para que os leilões possam ser realizados 

concomitantemente de forma presencial e/ou eletrônica através da internet, de modo a 

permitir a participação de potenciais interessados onde quer que estes estejam; 

i) Disponibilizar todos os recursos (meios, materiais, máquinas e mão de obra) e 

responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias à 

realização do leilão, tais como: divulgação, montagem/desmontagem, serviço de som e 

imagem, acomodação e toda a infraestrutura necessária; 

j) Realizar as sessões públicas de leilão com observância da legislação vigente e 

responsabilizar-se  por  todos  os  atos  administrativos  de  sua  competência  até  o 
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encerramento do certame; 

k) Ofertar os bens imóveis por igual ou maior valor mínimo de referência definido pela 

PETROBRAS, reservando-se a PETROBRAS o direito de não vender aqueles que não 

alcançarem os preços mínimos de venda previamente estabelecidos; 

l) Exigir da parte do licitante que oferecer maior lance, no ato da conclusão da sessão do 

leilão, as informações necessárias à emissão do título de pagamento de comissão no valor 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor. O título de pagamento será 

emitido em favor do leiloeiro; 

m) Apresentar, à Comissão de Alienação da PETROBRAS, relatório do leilão, em até 5 (cinco) 

dias úteis contados da realização do leilão, contendo as seguintes informações: (i) forma 

de divulgação do leilão; (ii) data e hora de abertura e encerramento do leilão; (iii) relação 

dos lotes ofertados; (iv) relação dos participantes com nome completo e CPF (quando 

pessoa física) ou razão social e CNPJ (quando pessoa jurídica), endereço, telefone e e- 

mail; (v) relação ordenada, do maior valor para o menor, dos lances ofertados para os 

lotes ou, pelo menos, os dez maiores, se houver; (vi) fatos relevantes ocorridos durante a 

realização do leilão, como interrupções, suspenções, não comparecimento de 

interessados, entre outros. 

11.13 Para a realização de leilões eletrônicos (modalidade online), o leiloeiro deverá fornecer 

infraestrutura para viabilizar a participação de proponentes via web, consistindo de página na 

internet, na qual conste aplicativo que possibilite, no mínimo, os seguintes requisitos: 

a) Acesso, pelos ofertantes, mediante condições de segurança; 

b) Constar na divulgação do Leilão na internet a descrição dos bens imóveis ofertados, fotos, 

telefones, endereço eletrônico (e-mail) para contatos e esclarecimentos adicionais; 

c) Informar número de visitas, número de compradores, quantidade de lances e o valor do 

lance ofertado para cada lote. 

11.14 As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do 

leiloeiro. 

11.15 O leiloeiro será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à 

Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais 

despesas diretas ou indiretas,  e quaisquer outros ônus que se fizerem  necessários a 

execução dos serviços contratados. 

 
12 DO PAGAMENTO 

12.1 Os serviços prestados pelo leiloeiro serão pagos exclusivamente pelo licitante que oferecer 

maior lance, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance ofertado, não sendo 

devido pela PETROBRAS qualquer ônus decorrente da contratação. 

12.1.1 Em hipótese alguma será a PETROBRAS responsável pela cobrança devida pelo licitante, 

nem pelos gastos despendidos pelo leiloeiro para recebê-la. 

12.2 Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou 

ainda, no caso do leilão ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida 

ao licitante pelo leiloeiro, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte da 

PETROBRAS ao leiloeiro. 

12.3 Caso a efetivação do negócio não se realize por responsabilidade exclusiva da PETROBRAS, 

a comissão deverá ser devolvida ao licitante pelo leiloeiro, sem que isso enseje reembolso de 
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qualquer espécie por parte da PETROBRAS ao leiloeiro. 

12.4 Nos casos de desistência do negócio por parte do licitante, não há devolução da comissão 

por parte do leiloeiro. 

12.5 Nos casos de insucesso do leilão, não será devido ao leiloeiro nenhum pagamento, por parte 

da PETROBRAS, por quaisquer despesas associadas à realização do leilão, tais como taxas, 

emolumentos, impostos, gastos com publicidade, entre outros. 

12.6 O leiloeiro isenta expressamente a PETROBRAS do pagamento da comissão prevista no 

artigo 24 do Decreto Federal nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, bem como todas as 

despesas com anúncios, catálogos, mala direta, etc., recebendo somente a comissão de 5% 

sobre o valor da venda, diretamente do licitante, prevista no item 12.1 deste Edital. 

 
13 DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A PETROBRAS é facultada, em qualquer fase do credenciamento, a promoção de diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

13.2 A simples participação no credenciamento implicará no conhecimento e aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital. 

13.3 O credenciado, mesmo já tendo sido convidado a assinar o instrumento contratual com a 

PETROBRAS, poderá perder sua condição para assinar o aludido contrato, caso se enquadre 

em qualquer uma das seguintes situações: 

a) Estado de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, insolvência civil ou situação 

econômico-financeira comprometida; 

b) Títulos protestados, cujos valores possam comprometer a eficiente execução do 

instrumento contratual; 

c) Ser declarado devedor da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, ou do INSS; 

d) Inscrição no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público 

Federal) que a impeça de contratar com a PETROBRAS ou torne temerária sua 

contratação. 

e) Inscrição no Portal da Transparência do Governo Federal, que a impeça de contratar com 

a PETROBRAS; 

f) Ao qual for aplicada a pena de suspensão de participação em licitação, impedimento de 

contratar com a PETROBRAS. 

13.3.1 Qualquer um dos casos previstos no item anterior, a PETROBRAS poderá, desde que 

devidamente fundamentado, anular/revogar o credenciamento do leiloeiro interessado, 

garantindo ampla defesa e contraditório. 

13.4 Se, por ocasião do julgamento deste processo, da celebração do instrumento contratual ou 

da execução dos serviços, ficar comprovada a existência de irregularidades que denunciem 

dolo, má fé ou grave omissão no cumprimento do dever inerente à execução dos serviços por 

parte dos leiloeiros interessados, estes serão descredenciados, sem prejuízo das sanções 

legais cabíveis. 

 
14 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 O leiloeiro que tenha praticado ato ilícito visando a frustrar os objetivos do credenciamento, 
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ficará sujeito às sanções previstas no inciso III do Art. 83 da Lei 13.303/16. 

14.2 Somente será aplicada sanção administrativa mediante processo administrativo, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa nos termos definidos no Regulamento de Licitações e 

Contratos da PETROBRAS, e assegurada a vista ao processo às partes envolvidas. 

14.3 Além do previsto no item 14.1 acima, observar-se-ão os termos da Lei 12.846/13. 
 

15 DOCUMENTOS FORNECIDOS EM ANEXO 

15.1 Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste credenciamento, como 

anexos: 

a) Anexo I – Modelo de Carta de solicitação de cadastramento. 

b) Anexo II – Modelo de Carta de declaração de responsabilidade social. 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de infraestrutura a ser oferecida. 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de atuação como leiloeiro oficial. 

e) Anexo V – Minuta do Contrato. 
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ANEXO I 
 

 
CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO 

 
 

 
À 

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS. 

Att: COMPARTILHADO/CST/SPI 

Av. República do Chile, 65 – Centro 

20031-912 Rio de Janeiro/RJ 

 
 
 

Solicitamos cadastro para fornecimento de serviços à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS de 

Leiloeiro Público para alienação de bens imóveis. 

 

 
NOME 

COMPLETO: 

CPF: 

Nº REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: FAX: 

E-MAIL: 

BAIRRO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

CEP: 

 
 

 
(Local e data) 

 

 
(Assinatura e nome de forma legível com firma reconhecida) 
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ANEXO II 
 

 
MODELO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
 

 
O Leiloeiro Oficial (Nome) assume, por meio desse compromisso, a adesão aos princípios 

estabelecidos abaixo: 

 
TRABALHO INFANTIL 

O Leiloeiro não deve se envolver ou apoiar a utilização do trabalho infantil (menores de 18 anos em 

locais sujeita à periculosidade real ou presumida e nem menores de 16 anos nas instalações não 

perigosas. Devem ser respeitados os direitos da criança, expresso pela Resolução 146 da OIT. 

 
TRABALHO FORÇADO 

O Leiloeiro não deve envolver-se nem apoiar a utilização de trabalho forçado. Os trabalhadores não 

poderão ter seus documentos retidos ou ser obrigados a fazer depósitos como condição para serem 

admitidos. 

 
SAÚDE E SEGURANÇA 

O Leiloeiro deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, que inclua acesso à água 

potável, banheiros limpos, equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários e 

treinamento para o seu uso, tomando medidas adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde. 

 
LIBERDADE DA ASSOCIAÇÃO E O DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

O Leiloeiro deve respeitar o direito de todos os funcionários de formar ou associar-se a sindicatos, bem 

como negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias. 

 
DISCRIMINAÇÃO 

O Leiloeiro deve coibir qualquer atitude de discriminação por raça, classe social, nacionalidade, 

religião, deficiência, sexo, idade, orientação sexual, associação sindical ou política. 

 
EXPEDIENTE DE TRABALHO 

O Leiloeiro não deve exigir que os trabalhadores tenham uma jornada de trabalho rotineiramente 

superior a 44 horas por semana com no mínimo, um dia de descanso nesse período e um máximo de 

12 horas extras semanais, remuneradas. Devem cumprir a legislação e normas de seu ramo de 

atividades. 

 
REMUNERAÇÃO 

O Leiloeiro deve assegurar que os salários pagos satisfaçam os padrões mínimos locais, devendo 

sempre ser suficientes para atender às necessidades básicas dos trabalhadores e permitir alguma 

renda extra e que sejam de maneira conveniente aos trabalhadores. 

(Local e data) 

(Assinatura e nome de forma legível com firma reconhecida) 
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ANEXO III 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA A SER OFERECIDA 
 
 
 

Pelo presente instrumento, (nome do leiloeiro oficial), (endereço completo, telefone, fax), DECLARO 

ter condições de disponibilizar infraestrutura necessária à realização de leilões presenciais de bens 

imóveis em local adequado para no mínimo 50 (cinquenta) pessoas assentadas, equipamentos de som 

e informática, telão adequado à divulgação dos bens. 

DECLARO que disponho de endereço eletrônico na internet e sistema de controle informatizado capaz 

de fornecer à PETROBRAS dados dos leilões, tais como número de visitas no site do leilão, quantidade 

de credenciados no leilão, relatórios e outros instrumentos de controle existentes, permitindo, inclusive, 

a divulgação de fotos, documentos imobiliários e fiscais, relatórios e informações acerca dos bens 

imóveis a serem alienados ao público 

DECLARO que o sistema, ambiente web para realizar leilão on-line, possui certificado de segurança 

do sistema de leilão com utilização de canal seguro para comunicação e envio de propostas via internet 

e que as informações sensíveis do banco de dados são acessadas somente por pessoas autorizadas. 

(O leiloeiro poderá indicar abaixo outras facilidades, caso existentes) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, estando ciente de que na 

hipótese de falsidade desta, estarei sujeito às penalidades previstas no edital, no contrato e demais 

sanções cabíveis. 

 

 
(Local e data) 

 

 
(Assinatura e nome de forma legível com firma reconhecida) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO COMO LEILOEIRO OFICIAL. 
 
 
 

Leiloeiro Público: (nome do leiloeiro oficial) Matrícula: 

Escritório: (endereço completo, telefone, fax, e-mail) 

 

DECLARO,  para  os  devidos  fins,  que  no  período  de  01/01/2019  a  30/11/2019  as  atividades 

desenvolvidas como leiloeiro oficial de bens imóveis encontram-se resumidas nas tabelas seguintes. 
 
 

Número de Leilões de Bens Imóveis Realizados 
 

Número de Leilões de Bens Imóveis Suspensos 
 

Número de Leilões de Bens Imóveis Adiados 
 

Número de Leilões de Bens Imóveis Sustados 
 

Número de Leilões de Bens Imóveis Anulados 
 

Número de Leilões de Bens Imóveis Negativos 
 

 
 

LEILÕES REALIZADOS 

 
Natureza 

Quantidade de Imóveis 

Ofertados 

Quantidade de Imóveis 

Arrematados 

Judiciais 
  

Administração Pública 
  

Particulares 
  

DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, estando ciente de que na 

hipótese de falsidade desta, estarei sujeito às penalidades previstas no edital e na Lei. 

 

 
Observações: 

 

 
(Local e data) 

 

 
(Assinatura e nome de forma legível com firma reconhecida) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE COMISSÃO 
 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – 
PETROBRAS E [NOME DA 
CONTRATADA], PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL. 

 
 

 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na 

Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominada PETROBRAS e 

COMITENTE, neste ato representada por [NOME E FUNÇÃO DO REPRESENTANTE DA 

PETROBRAS] e [NOME DA CONTRATADA], com sede na [ENDEREÇO], registrado perante a Junta 

Comercial do Estado do [UNIDADE DA FEDERAÇÃO] sob o nº [Nº DA INSCRIÇÃO NA JUNTA 

COMERCIAL], portador da Cédula de Identidade RG nº [Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE],inscrito 

no Cadastro Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº [Nº DO CPF], doravante denominada 

CONTRATADA e COMISSÁRIA celebram o presente Contrato, vinculando-se as partes ao Edital de 

Credenciamento COMPARTILHADO/CST/SPI nº 001/2019 e sujeitando-se às seguintes Cláusulas e 

condições: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de leiloeiro para a realização de 

sessões públicas de leilões  de  bens  imóveis  da  PETROBRAS,  conforme  procedimento  da Lei 

13.303/2016, pela CONTRATADA, sob o regime de comissão mercantil, em conformidade com os 

termos e condições nele estipulados e nos termos e condições estabelecidas no Edital de 

Credenciamento COMPARTILHADO/CST/SPI nº 001/2019. 

1.1.1. O objeto deverá ser prestado desde a fase de reunião para planejamento dos leilões públicos 

até o encerramento do leilão, entendido este como sendo a reunião de prestação de contas entre a 

CONTRATADA e a PETROBRAS. Detectada nova necessidade de alienação de bens, durante o 

período de vigência contratual, as fases se repetirão. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas quando da contratação e a regularidade perante a Justiça do Trabalho, periodicamente 

comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – ou Positiva com Efeitos de Negativa. 

2.2 Quanto à execução dos serviços e responsabilidade: 

2.2.1. Executar os serviços ora contratados, de acordo com condições estabelecidas no Edital de 

Credenciamento COMPARTILHADO/CST/SPI nº 001/2019 e nos prazos e condições aqui 

estabelecidos. 
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2.2.2. Facilitar a ação da Fiscalização, prevista na CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO, fornecendo 

informações ou provendo acesso à documentação e aos serviços em execução e atendendo 

prontamente às observações e exigências por ela apresentadas. 

2.2.3. Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela direção dos 

serviços perante a PETROBRAS. 

2.2.4. Cumprir os preceitos legais e as decisões das autoridades constituídas, sendo a única 

responsável por sua inobservância. 

2.2.5. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à PETROBRAS ou a terceiros, em 

decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, observado o disposto 

na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES. 

2.2.6. Obter as licenças, autorizações, certidões e/ou outros instrumentos previstos na legislação, de 

sua responsabilidade, necessários à execução dos serviços. 

2.2.7. Preservar e manter a PETROBRAS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 

representações de qualquer natureza, decorrentes de ação ou omissão sua ou de suas 

subcontratadas. 

2.2.8. A CONTRATADA deverá comunicar imediata e tempestivamente, por escrito, à PETROBRAS 

sobre a existência de impedimento de ordem ética ou legal em prestar o serviço objeto deste contrato. 

2.2.9. A CONTRATADA deverá responder perante a PETROBRAS por quaisquer tipos de autuação 

ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços objeto do presente contrato, 

por seus atos e/ou de seus representantes, mesmo nos casos que envolvam decisões judiciais, 

assegurando à PETROBRAS o direito de regresso, eximindo-a, ainda, de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade. 

2.2.10. Conduzir as atividades necessárias à realização dos leilões públicos: 

2.2.10.1. Planejar, em conjunto com a Comissão de  Alienação da PETROBRAS, as fases de 

realização do leilão público e, quando necessário, auxiliar a Comissão de Alienação da PETROBRAS 

na composição de lotes de bens imóveis para venda de modo a torná-los atrativos para o mercado. 

2.2.10.2. A CONTRATADA será responsável pela divulgação dos leilões, através dos seguintes meios 

de divulgação: Diário Oficial da União (DOU); 3 (três) jornais de grande circulação nacional; envio de 

e-mails para potenciais interessados; internet, através do site do leiloeiro, ou outro meio de divulgação 

que julgar pertinente mediante autorização prévia da PETROBRAS. 

2.2.10.3. As publicações no Diário Oficial da União (DOU) e nos 3 (três) jornais de grande circulação 

nacional deverão ser realizadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis de antecedência em relação 

à data prevista para a realização do leilão. 

2.2.10.4. Preparar, organizar e acompanhar a visitação dos bens imóveis a serem leiloados, mediante 

autorização prévia da PETROBRAS, com equipe devidamente treinada para atendimento aos 

interessados. 

2.2.10.5. Realizar as sessões públicas de leilão com observância da legislação vigente e 

responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua competência até o encerramento do 

certame. 

2.2.10.6. Os leilões deverão ser realizados de forma presencial e/ou eletrônica, conforme definição 

contida no Edital de Alienação, respeitando o procedimento previsto na Lei 13.303/2016. 

2.2.10.7. A PETROBRAS se reserva o direito de determinar, a cada convocação, a forma (presencial 

e/ou eletrônica), as datas e demais condições para a realização das sessões de leilão público. 



20 

 

 

 
 

 

2.2.10.8. Para a realização de leilões eletrônicos (modalidade online), a CONTRATADA deverá 

fornecer infraestrutura para viabilizar a participação de proponentes via web, consistindo de página 

na internet, na qual conste aplicativo que possibilite, no mínimo, os seguintes requisitos: 

a) Acesso, pelos ofertantes, mediante condições de segurança; 

b) Constar na divulgação do Leilão na internet a descrição dos bens imóveis ofertados, fotos, 

telefones, endereço eletrônico (e-mail) para contatos e esclarecimentos adicionais; 

c) Informar número de visitas, número de compradores, quantidade de lances e o valor do lance 

ofertado para cada lote. 

2.2.10.9. Após a PETROBRAS disponibilizar a relação dos lotes de imóveis a serem leiloados, a 

CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos para dar início a prestação dos serviços e 

no máximo 90 (noventa) dias corridos para a realização do Leilão. 

2.2.10.10. Ofertar os bens imóveis por igual ou maior valor mínimo de referência definido pela 

PETROBRAS, reservando-se a PETROBRAS o direito de não vender aqueles que não alcançarem 

os preços mínimos de venda previamente estabelecidos. 

2.2.10.11. Em todos os eventos o leiloeiro deverá dispensar igual tratamento a todos os bens imóveis 

disponibilizados para venda, tanto na divulgação (propaganda), como, principalmente, na tarefa de 

identificar possíveis interessados, independentemente do valor e da liquidez dos mesmos. 

2.2.10.12. Exigir da parte do licitante que oferecer maior lance, no ato da conclusão da sessão do 

leilão, as informações necessárias à emissão do título de pagamento de comissão no valor de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor. O título de pagamento será emitido em favor da 

CONTRATADA. 

2.2.10.13. Apresentar, à Comissão de Alienação da PETROBRAS, relatório do leilão, em até 5 (cinco) 

dias úteis contados da realização do leilão, contendo as seguintes informações: (i) forma de 

divulgação do leilão; (ii) data e hora de abertura e encerramento do leilão; (iii) relação dos lotes 

ofertados; (iv) relação dos participantes com nome completo e CPF (quando pessoa física) ou razão 

social e CNPJ (quando pessoa jurídica), endereço, telefone e e-mail; (v) relação ordenada, do maior 

valor para o menor, dos lances ofertados para os lotes ou, pelo menos, os dez maiores, se houver; 

(vi) fatos relevantes ocorridos durante a realização do leilão, como interrupções, suspenções, não 

comparecimento de interessados, entre outros. 

2.2.11. As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão única e exclusivamente por 

conta da CONTRATADA. 

2.2.12. A CONTRATADA será ainda responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições 

à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas 

diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários à execução dos serviços 

contratados. 

2.3. Quanto ao pessoal: 

2.3.1. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra, necessárias à 

execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável, responsabilizando-se, 

ainda, pelo bom comportamento e eficiência de seus empregados. 

2.3.2. Garantir o cumprimento dos preceitos trabalhistas previstos na legislação brasileira em vigor. 

2.3.3. Responsabilizar-se por todas e quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e 

fundiárias, oriundas da execução do objeto contratual, arcando com todos os custos e despesas 

relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, em qualquer instância ou tribunal, que 

venham a ser ajuizadas em face da PETROBRAS, assumindo, em juízo ou fora dele, toda a 
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responsabilidade relacionada a estas obrigações, resguardando os interesses da PETROBRAS, 

prestando, inclusive, as garantias necessárias a sua desoneração. 

2.3.3.1. O disposto no item 2.3.3 não exime a CONTRATADA de restituir à PETROBRAS o valor que 

lhe for imputado em condenação, proferida pelo Poder Judiciário, por Juízo Arbitral ou outras 

instâncias competentes, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos 

de FGTS referentes aos empregados da CONTRATADA. O referido valor será acrescido de todos os 

acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios, despesas extrajudiciais, 

correção monetária e juros. 

2.4. Quanto a materiais, equipamentos e instalações: 

2.4.1 Disponibilizar, para a forma de alienação presencial, espaço para realização das sessões 

públicas de leilão, devendo este ser de fácil acesso e localização, em ambiente agradável, com 

condições de conforto aos interessados e compatível com a expectativa de público gerada pelo 

quantitativo de lotes ofertados. 

2.4.2. Disponibilizar sistema audiovisual durante as sessões públicas de leilão que possibilite a 

visualização dos bens, descrição do lote e respectivos lances recebidos, por todos os participantes do 

evento. 

2.4.3. Disponibilizar plataforma virtual para que os leilões possam ser realizados concomitantemente 

de forma presencial e/ou eletrônica através da internet, de modo a permitir a participação de potenciais 

interessados onde quer que estes estejam. 

2.4.4. Disponibilizar todos os recursos (meios, materiais, máquinas e mão de obra) e responsabilizar- 

se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias à realização do leilão, tais 

como: divulgação, montagem/desmontagem, serviço de som e imagem, acomodação e toda a 

infraestrutura necessária. 

2.4.5. Preparar e disponibilizar catálogos impressos e/ou eletrônicos contendo informações 

detalhadas dos bens que comporão os lotes levados a leilão. 

2.5. Quanto à Segurança da Informação da PETROBRAS: 

2.5.1. Cumprir os Procedimentos, Políticas, Diretrizes e as Normas de Segurança da Informação da 

PETROBRAS. 

2.5.2. Dar o adequado tratamento à informação recebida ou gerada, direta ou indiretamente, em razão 

deste Contrato, de acordo com o grau de sigilo estabelecido pela PETROBRAS. 

2.5.3. Não fazer uso do nome PETROBRAS, da marca PETROBRAS, da expressão “a serviço da 

PETROBRAS” ou expressões similares, em especial em uniformes, veículos, ferramentas e 

equipamentos, de propriedade ou não da CONTRATADA, salvo quando prévia e expressamente 

autorizada, por escrito, pela PETROBRAS. 

2.5.4. A CONTRATADA não poderá manter, durante a execução do contrato, administrador ou sócio 

com poder de direção que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado(a) da Petrobras detentor(a) de 

função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; (iii) responsável pela 

demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao 

responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela 

contratação. 

2.5.4.1. O descumprimento da obrigação acima acarretará na rescisão contratual. 

2.5.5. A CONTRATADA não poderá utilizar, na execução dos serviços objeto deste Contrato, sob 

pena de rescisão contratual, profissional que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta 

ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de empregado da Petrobras 
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detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; 

(iii) responsável pela demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente 

imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi hierarquicamente imediatamente superior 

ao responsável pela contratação. 

2.5.6. Para a realização dos serviços, a CONTRATADA não poderá: 

2.5.6.1. Utilizar-se das dependências ou equipamentos da PETROBRAS para a realização dos 

serviços objeto do contrato, exceto se expressamente permitido. 

2.5.6.2. Utilizar-se de publicações da PETROBRAS. 

2.5.6.3. Assinar mensagens impressas ou eletrônicas, isoladamente ou em conjunto com empregado 

da PETROBRAS. 

2.5.6.4. Utilizar-se do nome ou da logomarca da PETROBRAS em quaisquer instrumentos de 

divulgação de sua profissão, tais como cartões de visitas, anúncios, impressos, etc. 

2.5.6.5. Pronunciar-se, nem permitir que seus funcionários se pronunciem,  em nome da 

PETROBRAS, a órgãos de imprensa sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, bem como 

de serviços a seu cargo. 

2.5.7. A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da PETROBRAS toda e qualquer forma de 

divulgação dos serviços objeto deste contrato e que requeira a utilização do nome/imagem da 

PETROBRAS. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 

3.1. Fornecer as especificações, instruções e indicar as localizações necessárias para a execução 

completa dos serviços. 

3.2. Fornecer à CONTRATADA os documentos e informações necessários à adequada instrução da 

sua atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências. 

3.3. Disponibilizar à CONTRATADA a relação dos bens imóveis a serem leiloados e o valor mínimo a 

ser aceito como lance inicial nos leilões. 

3.4. Apresentar à CONTRATADA, antecipadamente, o Edital de Alienação, com as regras 

concernentes à regular execução de cada evento. 

3.5. Planejar em conjunto com a CONTRATADA todas as fases do leilão, de modo que possam ser 

rigorosamente cumpridas as exigências legais. 

3.6. Assegurar à CONTRATADA o livre acesso aos bens imóveis postos em leilão. 

3.7. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na execução do objeto deste termo de contrato. 

3.8. Fiscalizar, através de Comissão especialmente designada para este fim, a exata execução deste 

contrato, informando à Autoridade competente de eventuais irregularidades na sua execução, para a 

adoção das providências legalmente estabelecidas. 

3.9. Exigir o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas neste instrumento. 

3.10. Deliberar sobre o relatório final, elaborado pela CONTRATADA, referente à venda dos bens 

postos em leilão, aprovando-o ou rejeitando-o, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da 

data do seu recebimento. 

3.11. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, das irregularidades  verificadas  na execução dos 

serviços, fixando-lhe prazos para sua correção. 
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3.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da suspensão da prestação de serviços. 

3.13. A PETROBRAS não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 

4.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados 

da data de sua celebração, podendo ser aditado em caso de processo de alineação em andamento 

pelo prazo suficiente à sua conclusão. 

4.2. O término contratual não importará na ineficácia das cláusulas de sigilo, conformidade e dos itens 

2.3.3 e 2.3.3.1, que permanecerão vigentes pelos prazos neles estabelecidos ou pelos prazos 

prescricionais legalmente previstos. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E VALOR 

5.1. A CONTRATADA receberá, a título de comissão de obrigação do comprador, valor de 5,0% (cinco 

por cento) do valor do lance vencedor, pago pelo licitante que ofertar maior lance, conforme parágrafo 

único do Art. 24 do Decreto nº 21.981/32. 

5.1.1. Nenhuma outra remuneração ou pagamento será devida à CONTRATADA, além daquela que 

lhe seja devida pelo licitante, por cuja adimplência a PETROBRAS não responde, nem mesmo 

subsidiariamente. 

5.1.2. Em hipótese alguma será a PETROBRAS responsável pela cobrança da comissão devida pelo 

licitante, nem pelos gastos despendidos pela CONTRATADA para recebê-la. 

5.1.3. Caso não ocorra a efetivação da finalização da venda por erro nas publicações legais, ou ainda, 

no caso do leilão ser suspenso por determinação judicial, a comissão será devolvida ao licitante pela 

CONTRATADA, sem que isso enseje reembolso de qualquer espécie por parte da PETROBRAS à 

CONTRATADA. 

5.1.4. Caso a efetivação do negócio não se realize por responsabilidade exclusiva da PETROBRAS, 

a comissão deverá ser devolvida ao licitante pela CONTRATADA, sem que isso enseje reembolso de 

qualquer espécie por parte da PETROBRAS à CONTRATADA. 

5.1.5. Nos casos de desistência do negócio por parte do licitante, não há devolução da comissão por 

parte da CONTRATADA. 

5.1.6. Nos casos de insucesso do leilão, não será devido à CONTRATADA nenhum pagamento, por 

parte da PETROBRAS, por quaisquer despesas associadas à realização do leilão. 

5.2. O pagamento do bem imóvel, pelo licitante, será feito diretamente à PETROBRAS, conforme 

condições de venda estabelecidas no Edital de Alienação. 

5.3. A CONTRATADA isenta expressamente a PETROBRAS do pagamento da comissão prevista no 

artigo 24 do Decreto Federal nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, bem como todas as despesas 

com anúncios, catálogos, mala direta, etc.. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO 

6.1. A  Fiscalização  será  exercida  por  preposto  da  PETROBRAS  encarregado  de  verificar  o 
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cumprimento  das  obrigações  da  CONTRATADA,  visando  assegurar  que  os  serviços  sejam 

executados atendendo ao estipulado neste Contrato, podendo, inclusive: 

6.1.1. Transmitir as instruções e determinações da PETROBRAS à CONTRATADA. 

6.1.2. Sustar ou recusar qualquer serviço ou parcela executada em desacordo com este Contrato. 

6.1.3. Acompanhar a execução deste Contrato, podendo solicitar informações e esclarecimentos a 

respeito dos serviços, equipamentos e materiais a eles relacionados. 

6.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exime a CONTRATADA da total 

responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

6.3. Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da Fiscalização, pela PETROBRAS, não 

importará em abuso de direito. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – ACEITAÇÃO 

7.1. A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, 

do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 

7.2. Antes da assinatura do TRD, a CONTRATADA deve solucionar todas as pendências identificadas 

pela Fiscalização, sem ônus para a PETROBRAS. 

7.3. Poderão ser lavrados e assinados pelas partes Termos de Recebimento Parcial, quando o todo 

ou uma parte bem definida dos serviços estiver concluído. 

7.4. A assinatura do TRD não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas 

pela legislação em vigor e por este Contrato. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

8.1. A PETROBRAS poderá rescindir este Contrato, sem que caiba à CONTRATADA direito de 

indenização e retenção dos serviços, nas hipóteses abaixo: 

8.1.1. Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos. 

8.1.2. Lentidão no seu cumprimento, levando a PETROBRAS a presumir a impossibilidade de 

conclusão dos serviços nos prazos estipulados. 

8.1.3. Atraso injustificado no início da prestação dos serviços. 

8.1.5. Paralisação da prestação dos serviço sem justa causa e prévia comunicação à PETROBRAS. 

8.1.6. Cessão ou subcontratação, total ou parcial do seu objeto. 

8.1.7. Desatendimento das determinações regulares do preposto da PETROBRAS designado para 

acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores. 

8.1.8. Instauração de insolvência civil que, a juízo da PETROBRAS, prejudique a execução do serviço. 

8.1.9. Rescindido o Contrato, a PETROBRAS convocará o próximo leiloeiro na ordem do banco de 

leiloeiros credenciados. 

8.1.10. A rescisão acarretará a exclusão da CONTRATADA do banco de leiloeiros credenciados da 

PETROBRAS. 

8.2. A CONTRATADA poderá rescindir este Contrato nos casos de: 

8.2.1. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da PETROBRAS, por prazo superior a 120 
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(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra. 

8.2.2. Não liberação, por culpa da PETROBRAS, de serviços, nos termos e prazos contratuais. 
 

 
CLÁUSULA NONA – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar, no todo ou em parte, os direitos e obrigações 

decorrentes do presente Contrato. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – SIGILO 

10.1. A PETROBRAS e a CONTRATADA se obrigam, pelo prazo de 2 (anos) anos, a manter sob sigilo 

todas as informações ou dados confidenciais que lhes forem transmitidos ou a que tiverem acesso 

em razão da execução do objeto contratual, ressalvada a hipótese descrita no item 10.1.2. 

10.1.1. São consideradas confidenciais informações ou dados armazenados a que a PETROBRAS e 

a CONTRATADA tenham acesso, e também aqueles transmitidos oralmente, por escrito ou 

eletronicamente, em razão da execução deste Contrato, independentemente de expressa menção a 

sua confidencialidade. 

10.1.2. O prazo previsto no item 10.1 não se aplica às informações e aos dados relativos ao segredo 

de negócio (know how, trade secret), à estratégia comercial e a tudo que represente diferencial 

competitivo para a PETROBRAS, que deverão ser mantidos sob sigilo, pela CONTRATADA, por prazo 

indeterminado, salvo autorização expressa da PETROBRAS. 

10.1.3. A PETROBRAS e a CONTRATADA, para fins de sigilo, obrigam-se por seus administradores, 

empregados, prepostos, a qualquer título, sucessores e comissários. 

10.1.4. Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução contratual, nas 

dependências da PETROBRAS ou dela originárias, que não tenham relação direta com o objeto deste 

Contrato, devem ser mantidas em sigilo nos termos e prazos desta Cláusula. 

10.2. O descumprimento pela CONTRATADA da obrigação de sigilo, revelando informações e dados 

confidenciais ou facilitando sua revelação, importará em: 

a) rescisão contratual, se vigente o Contrato; 

b) em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos, não se aplicando, nesse caso, 

eventual limite de valor, se previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE 

DAS PARTES; 

c) adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei nº 9.279/96 e legislação aplicável. 

10.2.1. O descumprimento, pela CONTRATADA, da obrigação de sigilo prevista neste item caracteriza 

irregularidade grave, estando a CONTRATADA sujeita à aplicação de Sanções Administrativas. 

10.3. Só configuram exceção à obrigatoriedade de sigilo e confidencialidade as seguintes hipóteses: 

a) informação comprovadamente conhecida antes das tratativas de contratação, tanto diretas quanto 

por meio de procedimento licitatório; 

b) prévia e expressa anuência da titular das informações, mediante autorização da maior autoridade 

do órgão responsável pelo Contrato, quanto à liberação da obrigação de sigilo e confidencialidade; 

c) informação   comprovadamente   conhecida   por   outra   fonte,   de   forma   legal   e   legítima, 

independentemente do presente Contrato; 

d) determinação  judicial  e/ou  administrativa  para  conhecimento  das  informações,  desde  que 
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notificada imediatamente a respectiva titular, previamente à liberação, e sendo requerido segredo 

de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo. 

10.4. Toda divulgação sobre qualquer informação ou dado relacionados ao presente Contrato 

dependerá de prévia autorização da PETROBRAS, ressalvada a mera notícia de sua existência. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

11.1. As partes não responderão por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, nos termos 

do Artigo 393, do Código Civil. 

11.2. O período de interrupção dos serviços decorrentes de eventos caracterizados como caso fortuito 

ou força maior, desde que verificados e aceitos pela Fiscalização, acarretará a suspensão da 

contagem do prazo contratual previsto no item 4.1. 

11.3. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou de força maior, a parte 

impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-lo à outra, por escrito e imediatamente, 

revelando as respectivas conseqüências. 

11.4. Durante o período a que se refere o item 11.2, as partes suportarão as suas respectivas perdas. 

11.5. Se a causa da interrupção perdurar por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer das 

partes poderá comunicar, por escrito, à outra, a resolução do Contrato, nas condições previstas no 

item 11.4. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

12.1. Para fins desta cláusula, aplicam-se as seguintes definições: 

(i) Danos Diretos: prejuízos causados direta e imediatamente pela ação ou omissão da parte 

infratora. 

(ii) Dolo: ação ou omissão com a intenção de causar ou com a assunção do risco de causar 

dano a pessoas, propriedade ou ao meio ambiente. 

(iii) Valor Contratual Reajustado: o valor inicial do contrato acrescido de seus reajustes e aditivos, 

incluindo eventual prorrogação. 

12.2. Observado o disposto nos itens abaixo, a responsabilidade por perdas e danos decorrentes do 

Contrato será determinada de acordo com as Leis aplicáveis. 

12.3. Nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes e danos indiretos sofridos pela outra 

Parte. 

12.3.1. A Parte responderá por lucros cessantes e danos indiretos a que der causa em razão do 

descumprimento das obrigações contratuais de conformidade, sigilo e da violação de direitos de 

propriedade intelectual da outra Parte e terceiros. 

12.4. A responsabilidade das Partes por Danos Diretos não excederá 10% (dez por cento) do Valor 

Contratual Reajustado. 

12.5. Nenhuma das PARTES exclui ou limita suas responsabilidades em relação à responsabilidade 

civil perante terceiros. 

12.5.1 Cada Parte terá o seu direito de regresso assegurado, na forma do Código Civil Brasileiro, 

quanto aos valores eventualmente pagos a terceiros, em virtude de condenação judicial, transitada 

em julgado, que sejam obrigação contratual da outra parte. 

12.5.2. Será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter judicialmente, acrescido de 
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todos os acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios. 

12.6. A responsabilidade das Partes não será limitada ao disposto no item 12.4 quando decorrente: 

(i) da obrigação de pagar seus tributos. 

(ii) da obrigação de reparar, corrigir, reconstruir ou substituir vícios, defeitos ou incorreções 

decorrentes da execução do Contrato ou de materiais empregados. 

(iii) de valores devidos à outra Parte por conta da rescisão deste Contrato. 

(iv) descumprimento das obrigações legais e contratuais de conformidade, sigilo e da violação 

de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros. 

(v) de qualquer multa prevista neste Contrato. 

(vi) de recusa deliberada da CONTRATADA em executar o Contrato em favor de outras 

oportunidades comerciais. 

(vii) de Dolo de qualquer das Partes. 

(viii) da violação de Leis aplicáveis, desde que haja nexo de causalidade com o dano. 

(ix) de qualquer penalidade ou sanção aplicada por autoridade governamental decorrente de 

descumprimento de Lei aplicável relacionada à execução deste Contrato; ou 

(x) de qualquer responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada na forma das Leis 

aplicáveis. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONFORMIDADE 

13.1. A CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao 

objeto do presente contrato, declara e garante que: 

(i) não realizou, não ofereceu, não prometeu e nem autorizou qualquer pagamento, presente, 

promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso 

ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público , conforme definido nos 

artigos 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, 

partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo 

ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra 

vantagem constituir violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado à Lei 12.846/13, Código 

Penal Brasileiro, United Kingdom Bribery Act 2010 ou ao United States Foreign Corrupt Practices Act 

de 1977, inclusive suas futuras alterações, e às demais regras e regulamentos deles decorrentes 

(coletivamente denominados as “Leis Anticorrupção”). 

(ii) se comprometeu a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir 

as Leis Anticorrupção. 

(iii) não utilizou ou utilizará bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 

atividades ilícitas, bem como não ocultou ou dissimulou a sua natureza, origem, localização, 

disposição movimentação e propriedade, e cumprirá as demais normas referentes a lavagem de 

dinheiro, incluindo, porém não se limitando, as condutas descritas na Lei n.º 9.613/98 e demais 

legislações aplicáveis à CONTRATADA; e 

(iv) cumpriu e cumprirá o regime de embargos e de sanções internacionais que lhes for aplicável, 

incluindo os Decretos que dispõem sobre a execução, no território nacional, de sanções aplicadas 

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

13.2. A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a PETROBRAS de qualquer investigação 
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ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das 

mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da CONTRATADA, referentes ao Contrato. A 

CONTRATADA envidará todos os esforços para manter a PETROBRAS informada quanto ao 

progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer todas as 

informações que venham a ser solicitadas pela PETROBRAS. 

13.3. A CONTRATADA declara e garante que foi informada de suas obrigações em relação às Leis 

Anticorrupção e se compromete a cumpri-las. 

13.4. A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a PETROBRAS isenta de 

responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas, 

decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela CONTRATADA das garantias e 

declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção. 

13.5. A CONTRATADA deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte 

documental, qualquer notificação da PETROBRAS relacionada aos compromissos, garantias e 

declarações prevista nesta cláusula. 

13.6. A CONTRATADA deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato: 

(i) Manter controles internos adequados relacionados às obrigações da CONTRATADA 

previstas no item 13.1. 

(ii) Elaborar e preparar seus livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis 

usualmente adotadas, aplicáveis à CONTRATADA. 

(iii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da CONTRATADA, de 

forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de detalhamento razoável, os ativos e os 

passivos da CONTRATADA. 

(iv) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos 

após o encerramento deste Contrato. 

(v) Cumprir a legislação aplicável. 

13.7. A partir da data de assinatura do presente contrato e nos 10 (dez) anos seguintes, mediante 

comunicado por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA 

deverá permitir que a Petrobras, por meio de representantes por ela designados tenham acesso aos 

livros, registros, políticas e procedimentos mencionados neste Contrato e a todos os documentos e 

informações disponíveis e deverá fornecer todo o acesso necessário à PETROBRAS para entrevistar 

os sócios, administradores e funcionários da CONTRATADA, considerados necessários pela 

PETROBRAS para verificar a conformidade da CONTRATADA com a os compromissos assumidos 

na cláusula 13.1. 

13.8. A CONTRATADA concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação 

conduzida pela PETROBRAS, em relação a qualquer alegada, suspeita ou  comprovada não- 

conformidade com as obrigações deste CONTRATO ou das Leis Anticorrupção pela CONTRATADA. 

13.9. A CONTRATADA deverá providenciar, mediante solicitação da PETROBRAS, declaração 

escrita (modelo anexo), firmada por representante legal, no sentido de ter a CONTRATADA cumprido 

as determinações dos itens 13.1 e 13.3. 

13.10. A CONTRATADA reportará, por escrito, para o endereço eletrônico 

https://www.contatoseguro.com.br/petrobras, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de qualquer 

vantagem pessoal feita por empregado da PETROBRAS ou por qualquer membro do Grupo da 

PETROBRAS para a CONTRATADA ou para qualquer membro do Grupo da CONTRATADA, com 

relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente contrato. 

http://www.contatoseguro.com.br/petrobras
http://www.contatoseguro.com.br/petrobras
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÕES DAS PARTES 

14.1. As partes declaram que: 

14.1.1. As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como manifestamente proporcionais. 

14.1.2. A proporcionalidade das prestações assumidas é decorrente de valores vigentes ao tempo em 

que é celebrado o presente Contrato. 

14.1.3. Estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam o presente negócio jurídico, e 

detêm experiência nas atividades que lhes competem por força deste Contrato. 

14.1.4. Exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública e o princípio 

da função social do presente Contrato, que atende também aos princípios da economicidade e 

razoabilidade, permitindo o alcance dos objetivos societários das partes e atividades empresariais, 

servindo, consequentemente, a toda a sociedade. 

14.1.5. Sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa-fé, 

presentes também, tanto na sua negociação, quanto na sua celebração. 

14.1.6. Este Contrato é firmado com a estrita observância dos princípios indicados nos itens 

antecedentes, não importando, em nenhuma hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título que 

seja. 

14.1.7. Havendo nulidade de qualquer estipulação do presente Contrato, restarão válidas as demais 

disposições contratuais, não afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado em seus 

termos gerais. 

14.1.8. Mediante sua assinatura, prevalecerá o presente Contrato, substituindo quaisquer tratativas, 

escritas ou orais, anteriormente mantidas entre as partes, quanto ao objeto deste Contrato. 

14.1.9. De boa-fé, estão cientes de que a celebração do presente Contrato não implica a obrigação 

de contratar para além do prazo de vigência previsto neste instrumento, seja por meio de termos 

aditivos ou de novos instrumentos contratuais. 

14.2. A CONTRATADA declara que tomou conhecimento e está de acordo com as disposições 

contidas no Código de Ética do Sistema Petrobras, no Guia de Conduta da Petrobras e na Política de 

Responsabilidade Social da Petrobras, disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.petrobras.com.br/pt/, e que disseminará para seus empregados as informações constantes 

dos referidos documentos, reforçando, mas não se limitando àquelas relativas a assédio moral, 

assédio sexual e discriminação. 

14.2.1. A partir da data de assinatura do presente Contrato, mediante comunicado por escrito com, no 

mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deverá demonstrar que está em 

conformidade com os compromissos assumidos no item 14.2 e que confere tratamento a eventuais 

ocorrências que tome conhecimento. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Sem prejuízo da rescisão contratual, prevista na Cláusula Oitava – RESCISÃO, bem como de 

outras sanções legais e regulamentares cabíveis, a PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA, 

sempre após regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o direito ao contraditório 

e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas: 

a) Advertência. 

b) Multa administrativa. 

http://www.petrobras.com.br/pt/
http://www.petrobras.com.br/pt/
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c) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 

PETROBRAS. 

15.1.1. A Advertência é cabível sempre que o ato praticado não tenha acarretado danos à 

PETROBRAS, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique 

a imposição de penalidade mais gravosa. 

15.1.2. A Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

PETROBRAS (“Suspensão”) é cabível sempre que for praticada ação ou omissão com potencialidade 

de causar ou que tenha causado danos à PETROBRAS, suas instalações, pessoas, imagem, meio 

ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade menos gravosa. 

15.1.2.1. A Suspensão pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso 

concreto. 

15.1.3. A PETROBRAS poderá, justificadamente: 

a) aplicar Multa Administrativa branda, média ou grave, respectivamente, em substituição integral à 

Suspensão Branda, Média ou Grave; 

b) aplicar Multa Administrativa grave ou média, cumulada com Suspensão Branda, Média ou 

Advertência, em substituição à Suspensão Grave; 

c) aplicar Multa Administrativa média ou branda, cumulada com Suspensão Branda ou Advertência, 

em substituição à Suspensão Média; 

d) aplicar Multa Administrativa branda, cumulada com Advertência, em substituição à Suspensão 

Branda; 

15.1.3.1. A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas: 

a) Multa Administrativa branda = 0,1% x VMA. 

b) Multa Administrativa média = 0,2% x VMA. 

c) Multa Administrativa grave = 0,4% x VMA. 

Onde: 

VMA = valor mínimo de avaliação do bem imóvel que a CONTRATADA apregoar. O valor mínimo de 

avaliação substituirá o Valor Contratual Reajustado. 

15.1.3.1.1. O Valor da Multa Administrativa será limitado a 10% do valor do VMA, exceto nos casos 

em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será 

aplicado. 

15.1.3.1.2. A efetivação da substituição da sanção de Suspensão pela sanção de Multa 

Administrativa, prevista no item 15.1.3.1, apenas ocorrerá quando do adimplemento integral da Multa 

Administrativa substitutiva pela CONTRATADA. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena 

de Suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação. 

15.2. O disposto na Cláusula Décima Segunda – Responsabilidade das Partes não impede a 

aplicação das sanções administrativas aqui previstas. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Fazem parte do presente Contrato os seguintes anexos: 

ANEXO Nº 1 – DECLARAÇÃO PERÍODICA (CONFORMIDADE). 



31 

 

 

 
 

 

16.2. Havendo divergência entre disposições contidas nos anexos e as deste instrumento, 
prevalecerão deste último. 

16.3. As disposições previstas no Edital de Credenciamento COMPARTILHADO/CST/SPI nº 01/2019 
passam a integrar este contrato, no que com ele não conflitar. 

16.4. As alterações das disposições contratuais serão realizadas por aditivo, quando decorrerem de 

fatores supervenientes ou oportunidades que impuserem sua revisão. 

16.5. O presente Contrato é também regido pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS (RLCP), publicado no dia 15 de janeiro de 

2018. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as 

questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

17.2. O presente Contrato será regido e interpretado, e todas as controvérsias dele emergentes ou 

com ele relacionadas serão resolvidas de acordo com o direito brasileiro. 

 
 

 
E por estarem justas e combinadas, os representantes das partes firmam, em XXX (POR EXTENSO) 
vias de igual teor e forma, o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas. 

 
[LOCAL], [DATA] 

 
 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS 
[NOME] 

[FUNÇÃO] 
 

 
 

[RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA] 
[NOME] 

[FUNÇÃO] 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 
  

Nome: Nome: 
Nº da Identidade e CPF: Nº da Identidade e CPF: 


